VOOR
BINNEN
& BUITEN

INHOUD
BUITEN

A

BINNEN
ls het op wonen aan
komt, stelt ieder tijd
perk zijn eigen eisen.

4

16

Ook gemeenschappelij
ke smaak verandert per

generatie. Hielden we vroeger meer van
rommelig en knus, tegenwoordig heeft
strak en stijlvol de voorkeur. En draaiden
we voorheen onze hand niet om voor een
kleine verbouwing in huis, nu is tijd meer
dan ooit een kostbaar goed. Ons huis is
de plek waar we die tijd vooral beste
den. Een centrale thuisbasis die het liefst
praktisch, modern en onderhoudsarm
moet zijn. Een plek die ook functionéél
moet zijn. Waar we kunnen ontspannen
en genieten van onze vrije tijd.
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Daarom is het van belang dat een
huis gebouwd is met duurzame en
onderhoudsarme

materialen,

terwijl

hoge kwaliteitseisen gewaarborgd blij
ven. De plafondsystemen van Florence
voldoen aan de hedendaagse eisen. Ze
zijn uiterst duurzaam en onderhoudsarm
en bieden tegelijk een zeer moderne en
hoogwaardige uitstraling.
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Binnen
Kleuren
Binnen
Assortiment & Techniek
Buiten Kleuren,
Assortiment & Techniek
Service
& Informatie

3

Strak &
Stijlvol
Florence is bij uitstek geschikt voor
keuken- en badkamerplafonds.
De stijlvolle panelen geven een
hoogwaardige uitstraling aan iedere
ruimte, zonder dat ze opvallen.

5

S

trak, sfeervol en modern:

staan garant voor een hoogwaardige en

drie

die

smetteloze afwerking. De panelen van

de

Florence bieden bovendien een blijvend

interieurtrend van nu. We

mooi resultaat. Onderhoud is niet nodig

willen stijl, gecombineerd

en schoonmaken eenvoudig. Des te

met gemak. De plafondsystemen van

meer tijd om te genieten! Florence

Florence bieden hiervoor de oplossingen

biedt

en geven ieder interieur de uitstraling

oppervlaktestructuren en diverse lichte

die het verdient. Van badkamers tot

kleurtinten. Zuiver wit of juist gebroken?

bedrijfsruimtes, van keukens tot hallen

Een

of veranda’s. De subtiele V-groef en de

stucwerk? 
Florence heeft het allemaal

sjieke breedte van de panelen (25 cm)

en is bovendien volledig recyclebaar.

kernwaarden

centraal

staan

in

de

keuze

houtnerf?

De

uit

verschillende

uitstraling

van

7

Comfort
& luxe
De panelen van Florence
bieden de luxe van een
plafond waarin alles netjes
is weggewerkt, met een
blijvend mooie uitstraling,
jaar na jaar. Dat geeft een
comfortabel gevoel!

9

6

VOORDELEN

1

VOCHTBESTENDIG
Florence-plafondsystemen zijn uiter

mate geschikt voor vochtige ruimtes zoals

3

ALLES WEGGEWERKT
Een egaal en strak plafond past bij

de eisen van deze tijd. De panelen van

5

MUZIEK LUISTEREN
Tijdens het koken, bij een borrel

met vrienden of relaxed alleen in bad:

badkamers en keukens. De hoogwaardige

Florence zijn een perfecte oplossing

muziek hebben we het liefst dichtbij.

kunststof materialen en de vochtbestendi

voor het wegwerken van leidingen,

Met Florence kan op iedere gewenste

ge toplaag zijn ongevoelig voor vocht en

bedradingen en luchtkanalen.

plek een audio- en speakersysteem

schimmels en blijven daardoor kleurvast.

2

INBOUWSPOTJES
Achteraf inbouwspotjes monteren in

4

gemonteerd worden, zonder dat draden

RENOVATIE

zichtbaar zijn.

Een bestaande badkamer of keu-

ken renoveren? Florence is uitermate
voor

het

verbeteren

van

6

10 JAAR GARANTIE

een betonnen plafond: het is praktisch

geschikt

Florence is al sinds jaar en dag

onmogelijk. Maar niet met de plafondsys

woningen. Of het nu een schuin of recht

temen van Florence. Het inbouwen van

plafond is, met Florence is er altijd een

systemen. Al onze panelen zijn kleurvast

spotjes in de panelen is erg eenvoudig en

goede oplossing. TIP: Het afwerken van

en worden geleverd met een garantie

prima zelf te doen. Zo is strakke en stijlvol

een schuine-kap kan zonder afwerk-

van 10 jaar. Schilderen of sauzen is ver-

le verlichting voor iedereen bereikbaar!

profiel (details op pagina 23).

leden tijd.

marktleider in onderhoudsarme plafond

11

Ruimtelijk
schoon
Met de heldere wittinten van
Florence krijgt uw keuken
of badkamer een ruimtelijke
uitstraling. De strakke en
schone aanblik zorgt voor
rust en stijl in huis.

13

E

en strakke en vooral

houden. Doordat het basismateriaal

ook schone keuken of

van Florence bestaat uit kunststof, zijn

badkamer:

geeft

de panelen ongevoelig voor vocht en

een ontzettend prettig

schimmels. Ze zijn bovendien erg licht

gevoel.

gewone,

in gewicht en dus gemakkelijk en snel

gestucte plafonds bijten zich geleidelijk

te monteren. Leidingen of bedradingen

schimmels vast waardoor verkleuring

zijn

optreedt. Een probleem waar veel

inbouwspotjes of muzieksystemen zijn

woningen mee te kampen hebben.

zo geplaatst. Door de

De

Florence diagonaal te monteren, gaan

plafondsystemen

In

van

het

Florence

zijn kleurvast en eenvoudig schoon te

eenvoudig

weg

te

werken,

panelen van

sommige ruimtes zelfs groter ogen!

15

Buiten
genot
De Nederlander wordt
meer en meer buitenmens.
De plafondsystemen
van Florence bieden de
uitstraling van binnen ook
voor buiten. Schilderen is
niet meer nodig.
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4

TOEPASSINGEN

1

VERANDA’S
Strak en modern, maar tegelijk

huiselijk en gezellig: de buitenplafonds

3

DAKOVERSTEKKEN
De Florence-buitenplafonds zijn bij

uitstek geschikt voor het bekleden van

van Florence verfraaien iedere veranda.

overstekken. Een combinatie met een

Inbouwspotjes zorgen voor licht en een

onderhoudsarme dakrand garandeert

warme uitstraling. Door de extra brede

jarenlange kleurvastheid en een consis

panelen en de subtiele groef ontstaat

tente uitstraling.

een bijzonder stijlvol aanzicht.

2

CARPORTS
Moderne en strakke carports zijn

4

OVERKAPPINGEN
Steeds meer Nederlandse tuinen

zijn voorzien van overkappingen. Florence

helemaal van deze tijd. Hoogwaar

kan hierin perfect toegepast worden.

dige afwerking is hierbij van groot

Door bestaande balken weg te werken,

belang. Florence sluit perfect aan bij

zal een luxe ruimtelijke overkapping ont

deze belangrijke eis. Ook de afwerking

staan. Florence-panelen zijn verkrijgbaar

van een lichtkoepel, of de aansluiting

in lengtes van 6 meter. Hierdoor kunnen

op een dakrand is met Florence geen

hele panelen gebruikt worden en zijn

enkel probleem.

overbodige naden verleden tijd.
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FLORENCE
BINNEN KLEUREN

De eigentijdse kleurencollectie van Florence biedt
voor elke ruimte een passende tint of structuur.

BRILLANTE

LINO

WIT
TINTEN

STRUCTUUR
& DESSINS
BIANCO

STUCO

CREMI

METALLO

HOUTLOOK

ESSENZA

ACERA
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FLORENCE

0630
Florence binnen

Florence
binnen
0631

BINNEN ASSORTIMENT & TECHNIEK
Van badkamerplafond tot schuine kap, met het Florence
plafondsysteem kunt u iedere afwerking de baas.

0630
ASSORTIMENT

TOEPASSINGEN EN MOGELIJKHEDEN

0631

Florence binnen

1

0630 3

PLAFONDPLINTEN

WANDBEKLEDING

Florence biedt keuze uit 2 afwer

Naast het bekleden van plafonds

kingsmogelijkheden,

waaronder

het

is Florence ook uitermate geschikt als

elegante plafondplintprofiel. Wie liever

wandsysteem. Door de snelle manier

FLORENCE BINNENPANEEL 25 CM

een gladde afwerking wil kan kiezen

van monteren zien ruimtes er in een

KLEUR:

Florence binnen kleuren

LENGTE:

voor het omrandingsprofiel.

handomdraai weer netjes en strak uit.

270, 450, 600 cm

0630

BESTELNR.: 0920

0631

0633

2

0631 4

SCHUINE-KAP OPLOSSING

BEWERKING

Door het Florence-paneel aan de

De panelen van Florence zijn gemak

achterzijde (over de lange kant) in te

kelijk te bewerken met de normale hout

snijden, kan het paneel in een hoek van

bewerking gereedschappen. Daarnaast is

maximaal 45 graden geplaatst worden.

het mogelijk om de panelen te nieten of te

Hierdoor is geen extra profiel nodig.

schroeven (min. 14 mm lang RVS).

0632

0633
PLAFONDPLINTPROFIEL
2-DELIG 35X6 MM

OMRANDINGPROFIEL
2-DELIG 10 MM

KNIKHOEKPROFIEL

KLEUR:

Florence
binnen kleuren

KLEUR:

Florence
binnen kleuren

KLEUR:

Florence
binnen kleuren

LENGTE:

270 cm

LENGTE:

270 cm

LENGTE:

270 cm

BESTELNR.: 0923

BESTELNR.: 0921

TECHNISCHE SPECIFICATIES

0632

BESTELNR.: 0922

0633

WERKENDE BREEDTE

250 mm

DIKTE

10 mm

GEWICHT PANELEN

2,6 kg/m2

UITZETTINGSCOËFFICIËNT

0,08 mm/m/˚C

BEVESTIGINGSAFSTAND

30 cm h.o.h.

0633
23

0632

Florence buiten

FLORENCE

BUITEN KLEUREN, ASSORTIMENT & TECHNIEK
De buiten kleuren van Florence hebben een mat afgewerkte toplaag
en zijn geschikt voor bijna iedere buitenplafond toepassing.

Florence buiten

0634
Florence buiten

ASSORTIMENT

KLEUREN

0634
WIT

FLORENCE BUITENPANEEL 25 CM
KLEUR:

Florence buiten kleuren

LENGTE:

450, 600 cm

0634

BESTELNR.: 3990

CRÈME

ANTRACIET

0603

0603

TECHNISCHE SPECIFICATIES

0603
OMRANDINGPROFIEL
2-DELIG 16,5 MM

VERBINDINGPROFIEL
16,5 MM

KLEUR:

Florence
buiten kleuren

KLEUR:

Florence
buiten kleuren

LENGTE:

600 cm

LENGTE:

300 cm

BESTELNR.: 4046

BESTELNR.: 4003

0613

WERKENDE BREEDTE

250 mm

DIKTE

16,5 mm

GEWICHT PANELEN

3,2 kg/m2

UITZETTINGSCOËFFICIËNT

0,08 mm/m/˚C

BEVESTIGINGSAFSTAND

30 cm h.o.h.

0613
0613
25

Service
& informatie
Wie kiest voor de plafondsystemen van Florence,
kiest voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

F

lorence is al jarenlang marktleider in onder
houdsarme binnen- en buitenplafonds. De
plafonds bestaan uit een compleet systeem van
panelen en afwerkmaterialen en hoeven niet
geschilderd te worden. De plafonds zijn vocht

bestendig, kleurvast en worden geleverd met 10 jaar garantie.
NPI is dé partner voor de bouwprofessional; van aannemer tot
recreatiebouwer en van ramenfabrikant tot montagebedrijf.
Vanuit het centraal in Nederland gelegen moderne magazijn
worden de producten uit voorraad afgeleverd op de gewenste
locaties in Nederland en België. NPI beschikt over een uitste
kende (logistieke) service, welke jaar in jaar uit leidt tot een
zeer hoge klanttevredenheid.

NPI B.V.
Postbus 150 | 3430 AD Nieuwegein | www.npibv.eu
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NP283-1311

onderhoudsarme bouwproducten

